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 مقدمة:
ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ تطٛزا نبريا  يكد عسف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ خاص١ بعد اؿسب

دا١ٜ بإْػا٤ ١٦ٖٝ األَِ ملتشد٠ اييت أخرت ع٢ً عاتكٗا صٝا١ْ األَٔ ٚايطًِ ايدٚيٝني، ٚذيو ب

ٚتطٜٛس ايكإْٛ ايدٚيٞ مبا ٜتُاغ٢ ٚايتطٛزات اييت عسفٗا اجملتُع ايدٚيٞ ٚمحا١ٜ سكٛم 

 اإلْطإ ٖٚٛ َا ػًٞ يف اإلعالْات ٚاالتفاقٝات اييت أبسَت ؼت زا١ٜ األَِ املتشد٠.

دزاض١ ضٓشاٍٚ تطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً اؾٗٛد اييت تبدهلا األَِ فُٔ خالٍ ٖرٙ اي

املتشد٠ َٔ أدٌ تسق١ٝ ٚمحا١ٜ سكٛم اإلْطإ، بدا١ٜ َٔ اإلعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم اإلْطإ، 

ايعٗدٜٔ ايدٚيٝني يًشكٛم ايطٝاض١ٝ ٚاملد١ْٝ، ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ثِ اتفاق١ٝ َٓع ناف١ 

ايطفٌ، ٚاتفاق١ٝ َهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ ٚايعابس٠  أغهاٍ ايتُٝٝص عد املسأ٠ ٚإعالٕ سكٛم

املهٌُ التفاق١ٝ األَِ املتشد٠ املتعًل مبهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ  ٍيًشدٚد،ٚ ايربتٛنٛ

طسٜل ايرب ايبشس ٚاؾٛ، ٖرا األخري ايرٟ دا٤ تتٛجيا ؾٗٛد ضٓٛات َٔ ايٓغاٍ يف فاٍ 

 اؿه١َٝٛ ايعا١ًَ يف فاٍ سكٛم اإلْطإ . اؿه١َٝٛ ٚغري تسكٛم اإلْطإ ضٛا٤ َٔ املٓعُا

ٚقبٌ ايتفضٌٝ يف َٛعٛع ايدزاض١ أز٣ أْ٘ َٔ ايٛادب تٛعٝح بعض املفسدات ٖٚٞ 

 ع٢ً ايتٛايٞ:

 أٚال:

ايتط١ُٝ، فُٝا ٜتعًل بايتط١ُٝ فٓذد إٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات ْضت ع٢ً 

ْفظ املع٢ٓ ٚهلا ْفظ األثس َٔ نًٗا تؤدٟ  ٍإٔ تط١ُٝ عٗد أٚصو أٚ َعاٖد٠ أٚ بستٛنٛ

 ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ .

 ثاْٝا:

املتعًل مبهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايرب ٚايبشس  ٍايكٍٛ بإٔ ايربتٛنٛ

ٚاؾٛ َهٌُ التفاق١ٝ َهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ َعٓاٙ عسٚز٠ تفطري أسهاّ 

 ١.باالضتٓاد إىل َا ٚزد يف االتفاقٝ ٍَٚغُٕٛ ايربتٛنٛ

 ثايجا:

ٖٚٞ ايٓكط١ األِٖ، االعرتاف بإٔ دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ دسمي١ َٓع١ُ عابس٠ 

يًشدٚد، فٗٞ دسمي١ َٓع١ُ، مبع٢ٓ أْٗا تستهب َٔ مجاع١ إدسا١َٝ َٓع١ُ أٟ ذات ٖٝهٌ 

تٓعُٝٞ َؤيف١ َٔ ثالث١ أغداظ أٚ أنجس، َٛدٛد٠ يفرت٠ َٔ ايصَٔ ٚتعٌُ بضٛز٠ َتغافس٠ 

ٚ أنجس َٔ اؾسا٥ِ اـطري٠ أٚ األفعاٍ اجملس١َ ٚفكا يالتفاق١ٝ َٔ أدٌ بٗدف ازتهاب ٚاسد٠ أ

 .(1)َٓفع١ َاي١ٝ أٚ َٓفع١ َاد١ٜ أخس٣ اؿضٍٛ بػهٌ َباغس أٚ غري َباغس ع٢ً
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ٚتعسف اؾسمي١ املٓع١ُ بأْٗا َؤضط١ إدسا١َٝ ذات تٓعِٝ ٖٝهًٞ َتدزز ٜتطِ 

ع١ بٗدف اؿضٍٛ ع٢ً املاٍ بايجبات ٚاالضتكساز، ٚمتازع أْػط١ إدسا١َٝ غري َػسٚ

َطتدد١َ ايعٓف ٚايتٗدٜد، ايرتٜٚع ٚايسغ٠ٛ يتشكٝل ٖرا اهلدف، ٚذيو يف ضس١ٜ يتأَني 

 .(2)ٚمحا١ٜ أعغا٥ٗا

ٚاؾسمي١ تتِ بضٛز٠ َتعدد٠ سطب أطسافٗا أٚ ظسٚفٗا أٚ اجملتُعات اييت تعٗس 

تطٛز اجملتُع فٝٗا، بٌ أنجس َٔ ذيو لد إٔ صٛز اؾسمي١ نعاٖس٠ ادتُاع١ٝ تتطٛز ب

ايبػسٟ، ٚإذا ْعسْا إىل اؾسمي١ املٓع١ُ نضٛز٠ َٔ صٛز اإلدساّ اييت عسفٗا اجملتُع ايدٚيٞ 

َٓر أَد بعٝد لد أْٗا تطٛزت َع تطٛز اجملتُع ٚايعالقات االدتُاع١ٝ املدتًف١ أصبشت 

 متجٌ خطٛز٠ َٔ ايضعب ػاٚشٖا.

ٜعٌُ ع٢ً اإلخالٍ ففٞ ٚقت قسٜب نإ ٜٓعس إىل االمساف ع٢ً أْ٘ ضًٛى 

بايتٛاشٕ ايطبٝعٞ يًشٝا٠ ايفسد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚيف اجملاٍ ايكاْْٛٞ نإ ٜٓعس إىل اؾسمي١ 

ع٢ً أْٗا ضًٛى إجيابٞ أٚ ضًيب ٜكسز ي٘ املػسع ايٛععٞ عكٛب١ أٚ تدبريا اسرتاشٜا ٚناْت 

ا٥ٞ بتشًٌٝ املطؤٚي١ٝ تعتُد ع٢ً اإلضٓاد ٚتٛفس ايكضد اؾٓا٥ٞ، ٚقاّ زداٍ ايكإْٛ اؾٓ

املطؤٚي١ٝ املع١ٜٛٓ ٚاملطؤٚي١ٝ عٔ أعُاٍ غريِٖ، ٚفذأ٠ ظٗست يف اؿٝا٠ دعٛات تٓادٟ باـطس 

 ايداِٖ ع٢ً اإلْطا١ْٝ ٚع٢ً ايػعٛب َٔ اؾسمي١ املٓع١ُ.

إٕ املفّٗٛ اؿكٝكٞ يًذسمي١ املٓع١ُ خيتًط بهجري َٔ صٛز اؾسمي١ اييت تستهب 

و ايضٛز اؾسمي١ املٓع١ُ، ٚيهٔ ايٛاقع خالف بطسٜك١ كطط١، سٝح ٜطًل ع٢ً بعض تً

ذيو، سٝح إٔ تعبري اؾسمي١ املٓع١ُ ٜٓضسف إىل ْٛع ٚاسد َٔ اإلدساّ ايرٟ ٜستهص ع٢ً 

ايضف١ املؤضطات١ٝ ٚاييت َٔ خضا٥ضٗا االضتُساز١ٜ، فأضاع اؾسمي١ املٓع١ُ أْٗا تكّٛ ع٢ً 

تٜٛات يًكٝاد٠ ٚقاعد٠ يًتٓفٝر ٖٚرا ايتٓعِٝ ي٘ بٓا٤ ٖسَٞ َٚط ،أضاع تٓعِٝ َؤضطٞ ثابت

 .(3)ّ ثابت١ ٚدضتٛز داخًٞ ٜغُٔ ايٛال٤َٚٗا

َٔ املاد٠ ايجايج١  20 ٚدسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عابس٠ يًشدٚد، سٝح ْضت ايفكس٠

 ٜهٕٛ  اؾسّ ذٚ طابع عرب ٚطين إذا: 

ازتهب يف أنجس َٔ دٚي١ ٚاسد٠ ازتهب يف دٚي١ ٚاسد٠ ٚيهٔ دس٣ ايتدطٝط  -

 يتٛدٝ٘ أٚ اإلغساف عًٝ٘ يف دٚي١ أخس٣ٚاإلعداد ٚا

لد أْ٘ أقس يف دٜبادت٘ ٚسسظ ع٢ً ذيو إٔ  ٍنريو بايسدٛع إىل ايربتٛنٛ - 

دسمي١ تٗسٜب املٗادسٜٔ دٚي١ٝ بطبٝعتٗا إذ ال تتِ داخٌ ايٛطٔ ايٛاسد ٚإمنا تتِ يف َٔ دٚي١ 

ٝا غاَال ملٛاد١ٗ ألخس٣، َٚٔ ثِ ال ميهٔ يدٚي١ مبفسدٖا إٔ تهافشٗا مما ٜتطًب ْٗذا دٚي
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ٖرٙ اؾسمي١ ٚدعا١َ ٖرا ايٓٗر ٖٛ ايتعإٚ بني ثالخ دٍٚ هلا َسانص قا١ْْٝٛ كتًف١ ْط 

 .  (4)، َسنص دٚي١ املٓػأ، َسنص دٚي١ ايعبٛز، ٚنرا َسنص دٚي١ املكضدٍعًٝٗا ايربتٛنٛ

فاهلذس٠ ضٛا٤ ناْت ٖذس٠ قطس١ٜ أّ ال ٖٞ يف َععِ األسٝإ زد فعٌ إْطاْٞ 

ف إىل َعاؾ١ ٚعع الٜطام أٚ ؼكٝل ايتطًعات إىل سٝا٠ أفغٌ، غري إٔ اهلذس٠ َٓطكٞ ٜٗد

غري ايكا١ْْٝٛ تجري قًكا بايػا ْعسا يًُداطس اييت ٜٛادٗٗا املٗادسٕٚ ايغعفا٤ أْفطِٗ ٚيآلثاز 

 اييت ترتتب ع٢ً ٖرٙ ايعاٖس٠ اييت تصعصع االضتكساز يف بًد املٓػأ ٚايعبٛز ٚاملكضد.

٠ غري ايػسع١ٝ إىل أْاع ٜتٓكًٕٛ دٕٚ إٔ تتٛافس يدِٜٗ ايٛثا٥ل ٜٚػري َفّٗٛ اهلذس

 ١ايالش١َ، األَس ايرٟ ٜتِ يف نجري َٔ األسٝإ بتطٌٗٝ َٔ عدميٞ ايغُري ٚغبهات إدساَٝ

 ٚغبهات االػاز غري املػسٚع.

ْٚعسا إىل إٔ نٌ بًد ميهٔ إٔ ٜهٕٛ بًد املٓػأ ٚايعبٛز ٚيًُكضد بايٓطب١ جملُٛعات 

ملٗادسٜٔ، فإٕ اضرتاتٝذ١ٝ املهافش١ تكتغٞ ايتعإٚ ٚاؿٛاز بني مجٝع ايبًدإ كتًف١ َٔ ا

ٚإٔ تتِ يف  املع١ٝٓ بع١ًُٝ اهلذس٠، ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ تٓعِٝ اهلذس٠ غفاف١ ٚتػازن١ٝ

 .(5)إطاز ايتعإٚ ايدٚيٞ

 

 أوال/ االتفاقيات الدولية ملكافحة تهريب املهاجرين   
١ٝ اييت اٖتُت مبٛعٛع اؾسمي١ ٚاهلذس٠ ٖٞ اتفاق١ٝ              َٔ أِٖ االتفاقٝات ايدٚي

ٚايػسض َٔ ٖرٙ االتفاق١ٝ نُا تٓط يف َادتٗا  املٓع١ُ، اؾسمي١ املتشد٠ ملهافش١ األَِ

األٚىل ٖٛ تعصٜص ايتعإٚ ملٓع اؾسمي١ املٓع١ُ َٚهافشتٗا مبصٜد َٔ ايفعاي١ٝ، ٚتتهٕٛ 

ْضت عًٝ٘ ٖرٙ االتفاق١ٝ ٖٛ ػسِٜ املػازن١ يف عضاب١ َاد٠، َٚٔ أِٖ َا  14االتفاق١ٝ َٔ 

إدسا١َٝ َٓع١ُ ٚغطٌ عا٥دات اؾسا٥ِ ٚايفطاد ٚعسق١ً ضري ايعداي١، ٚنرا تدابري َهافش١ 

غطٌ األَٛاٍ َٚهافش١ ايفطاد ٚؼدٜد َطؤٚي١ٝ األغداظ االعتباز١ٜ عٔ املػازن١ يف َجٌ 

 ؾصا٤ات ٚاملضادز٠ ٚايغبط.ٖرٙ اؾسا٥ِ، إعاف١ إىل املالسك١ ٚ املكاعا٠ ٚا

ٚنرا ايتعإٚ ايدٚيٞ ألغساض املضادز٠ ٚتطًِٝ اجملسَني ْٚكٌ األغداظ احملهّٛ 

عًِٝٗ، ٚاملطاعد٠ ايكا١ْْٝٛ املتبادي١ ٚايتشكٝكات املػرتن١ ٚايتعإٚ يف فاٍ إْفاذ ايكإْٛ 

عد٠ ايتك١ٝٓ، ٚمجع ٚتبادٍ ٚؼًٌٝ املعًَٛات عٔ طبٝع١ اؾسمي١ املٓع١ُ ٚايتدزٜب ٚاملطا

 ٚمحا١ٜ ايػٗٛد َٚطاعد٠ ايغشاٜا ٚمحاٜتِٗ، ٚتٛفري آيٝات ايتٓفٝر َٔ خالٍ 

إْػا٤ َؤمتس يألطساف يف االتفاق١ٝ َٔ أدٌ ؼطني قدز٠ ايدٍٚ األطساف ع٢ً َهافش١ 

 اؾسمي١ املٓع١ُ ٚتعصٜص تٓفٝر ٖرٙ االتفاق١ٝ.
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بستٛنٍٛ َٓع ٚقُع  ٚددٜس بايرنس إٔ ٖٓايو بستٛنٛيني َهًُني يالتفاق١ٝ ُٖٚا

َٚعاقب١ االػاز باألغداظ ٚغاص١ ايٓطا٤ ٚاألطفاٍ، ٚبستٛنٍٛ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ 

 عٔ طسٜل ايرب ٚايبشس ٚاؾٛ.

ٚقد مت ايتٛقٝع ٚايتضدٜل ع٢ً بستٛنٍٛ َهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ مبٛدب قساز 

، 0222ني يف ْٛفُرب يف ايدٚز٠ اـاَط١ ٚاـُط 02اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشد٠ زقِ 

ٜٚٗدف إىل تعصٜص ايتعإٚ ايدٚيٞ يف فاٍ اهلذس٠ ايدٚي١ٝ ٚايت١ُٝٓ َٔ أدٌ َعاؾ١ األضباب 

 اؾرز١ٜ يًٗذس٠، ٚغاص١ َا ٜتضٌ َٓٗا بايفكس.

نُا ٜٗدف ايربتٛنٍٛ االختٝازٟ إىل ؼكٝل أقض٢ سد َٔ فٛا٥د اهلذس٠ ايدٚي١ٝ 

سٚز٠ َعا١ًَ املٗادسٜٔ َعا١ًَ إْطا١ْٝ ٚمحا١ٜ ملٔ ٜعِٓٝٗ األَس، ٜٚسنص ايكإْٛ ع٢ً ع

سكٛقِٗ اإلْطا١ْٝ محا١ٜ تا١َ، ٚقازب١ أْػط١ اؾُاعات اإلدسا١َٝ املٓع١ُ يف فاٍ 

تٗسٜب املٗادسٜٔ ٚضا٥س األْػط١ اإلدسا١َٝ ذات ايض١ً املٛعش١ يف ايربتٛنٍٛ، ٚظاْب 

 د عدٜد٠ أُٖٗا:األسهاّ ايعا١َ ٚاألسهاّ اـتا١َٝ فكد تغُٔ ايربتٛنٍٛ َٛا

 تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايبشس. -

 ١ تٗسٜب املٗادسٜٔ عٔ طسٜل ايبشس.تدبري َهافش-

 ايتدابري اؿدٚد١ٜ.-

 .أَٔ َٚساقب١ ايٛثا٥ل-

 .غسع١ٝ ايٛثا٥ل ٚصالسٝتٗا-

 .ايتدزٜب ٚايتعإٚ ايتكين-

 تدابري اؿُا١ٜ ٚاملطاعد٠.-

ٗسبني نُا ٜتغح ذيو َٔ بٓٛد ع٢ً إعاد٠ املٗادسٜٔ امل 45ٚقد زنصت املاد٠ 

 . (6)ايربتٛنٍٛ

 

 ثانيا/ ميكانيزمات احلد من اهلجرة غري املشروعة:
أندت ايدٍٚ املسض١ً يًُٗادسٜٔ غري ايػسعٝني ٚدٍٚ ايعبٛز َٚٓعُات ايدفاع عٔ 

اهلذس٠ غري املػسٚع١، َا ٜتطًب سكٛم اإلْطإ، إٔ اإلدسا٤ات ٚسدٖا التهفٞ ٚالتٛقف تٝازات 

بني ايدٍٚ يػ١ٝٓ ٚايدٍٚ ايفكري٠ يدعِ ، (7)ايسمسٞ ٚغري ايسمسٞايرتنٝص ع٢ً ايتعإٚ ايدٚيٞ 

َػسٚعات ايت١ُٝٓ اييت تطاعد ع٢ً اؿد َٔ ايبطاي١ ٚاشدٜاد َعدالت ايفكس، َٚٔ ثِ ايكغا٤ 

األٚزٚبٞ بتكدِٜ  ددٍٚ اإلؼا ع٢ً ظاٖس٠ اهلذس٠ غري املػسٚع١، ٚقد طايبت دٍٚ مشاٍ إفسٜكٝا
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سًٍٛ ع١ًُٝ ملػه١ً املٗادسٜٔ غري ايػسعٝني، نإقا١َ َػازٜع اضتجُاز١ٜ يتٛطِٝٓٗ يف 

 بًداِْٗ ٚنرا زفض اؿًٍٛ األ١َٝٓ حملازب١ ظاٖس٠ اهلذس٠ غري املػسٚع١.

إعاد٠ إسٝا٤ صٝػ١ ايعاٌَ  0223نُا طسست ايدٍٚ األٚزٚب١ٝ يف أٚاخس عاّ 

دط يف إبساّ عكٛد َع عُاٍ أداْب ذات طبٝع١ ش١َٝٓ قدد٠، َٚٓح ايدٍٚ ايغعٝف اييت تتً

اييت ٜٓصح َٓٗا طايبٛا اهلذس٠ ْطبا عاي١ٝ َٔ فسظ ايعٌُ املتاس١، فُٝا يٛ أبدت تًو ايدٍٚ 

 اضتعدادٖا يًتعإٚ سٝاٍ اضرتداع املٗادسٜٔ غري ايػسعٝني.

املتٛضط ٚدٍٚ املػسب  ٚقد اؽرت آي١ٝ مخط١ شا٥د مخط١ يدٍٚ غسب ايبشس األبٝض

بعض ايتدابري اـاص١ مبهافش١ اهلذس٠ غري املػسٚع١  0220ايعسبٞ يف ادتُاعٗا بتْٛظ عاّ 

 ٚاالػاز باألغداظ اييت تًدضت يف اآلتٞ:

تبادٍ املعًَٛات ٚتكاضِ اـرب٠ ايتك١ٝٓ بني ايبًدإ األص١ًٝ ٚدٍٚ ايعبٛز ٚبًدإ  -

 غري املػسٚع١. االضتكباٍ َٔ أدٌ َٓع َٚهافش١ اهلذس٠

تدعِٝ ٚإعفا٤ فاع١ًٝ أنرب ع٢ً ايتعإٚ َٔ أدٌ َهافش١ َٚكا١َٚ اهلذس٠   -

غري ايػسع١ٝ يف ايبًدإ املسض١ً ٚدٍٚ ايعبٛز ٚبًدإ االضتكباٍ َٔ خالٍ اعتُاد ٚتطبٝل 

َكازب١ َتٛاش١ْ َٚتٓاضك١ يف ٖرا اجملاٍ ٚخاص١ َٔ خالٍ ٚعع اإلدسا٤ات املٓاضب١ اييت 

 تتًدط يف:

تطٜٛس آيٝات َكا١َٚ ايػبهات اييت تعٌُ يف ايتٗسٜب غري ايكاْْٛٞ يًبػس -24

 ٚاالػاز باألغداظ، ٚايبشح عٔ ٚضا٥ٌ يتٛفري املطاعدات ايالش١َ يغشاٜا ٖرٙ املدايفات.

تدعِٝ ايتعإٚ ايفين خاص١ يف فاٍ تهٜٛٔ ٚبٓا٤ قدزات ايعاًَني ٚػٗٝص  -20

 ف١ ايػسب١ٝ يًبشس األبٝض املتٛضط.ٚضا٥ٌ املساقب١ ؿدٚد دٍٚ دٓٛب ايغ

 تطٜٛس اتفاقٝات إعاد٠ ايكبٍٛ ع٢ً أضاع غسٚط ٜتِ عبطٗا بضف١ َػرتن١. -

تػذٝع االْغُاّ إىل االتفاقٝات ايدٚي١ٝ يف ٖرا اجملاٍ ٚتطبٝكٗا بضف١ فع١ًٝ  -

 ٚخاص١ ايربتٛنٍٛ اإلعايف التفاق١ٝ األَِ املتشد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ

 ٚاييت تٗدف إىل َٓع ٚقُع َٚعاقب١ االػاز باألغداظ ٚغاص١ ايٓطا٤ ٚاألطفاٍ.

تطٜٛس تعإٚ أنجس فعاي١ٝ بني ايطًطات ايطٝاض١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚايكغا١ٝ٥ ٚاأل١َٝٓ  -

يًغف١ ايػسب١ٝ يًبشس األبٝض املتٛضط يف فاٍ ايٛقا١ٜ ٚاملكا١َٚ املػرتن١ عد غبهات 

ِ ٚتدعِ اهلذس٠ غري ايكا١ْْٝٛ ٚاإلزٖاب ٚػاز٠ األضًش١ املٓعُات اإلدسا١َٝ اييت تطٗ

 ٚاملددزات ٚتبٝٝض األَٛاٍ.

ٚيف إطاز احملاٚالت ايعسب١ٝ اـاص١ بايتضدٟ يعاٖس٠ ايتطًٌ ٚاهلذس٠ غري املػسٚع١، 

عكدت ايعدٜد َٔ ايٓدٚات ٚاملؤمتسات اييت غازى فٝٗا زؤضا٤ أدٗص٠ اهلذس٠ ٚاؾٛاشات 
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عٔ أَٔ اؿدٚد يف دٍٚ املٓطك١، ٚقد تٛصًت تًو املؤمتسات إىل مج١ً ٚاؾٓط١ٝ، ٚاملطؤٚيٕٛ 

 ١َٓ ايٓتا٥ر اييت ميهٔ تًدٝضٗا يف اآلتٞ:

إسهاّ ايسقاب١ ع٢ً اؿدٚد يًشًٝٛي١ دٕٚ عًُٝات ايتطًٌ َع َساعا٠ سطٔ َعا١ًَ 

ض١ يف اؾُٝع،ٚ اضتدداّ أسدخ املعدات ايتك١ٝٓ يف إدسا٤ات ايسقاب١، ٚنرا دع٠ٛ اؾٗات املدت

ايدٍٚ األعغا٤ إىل تػدٜد ايسقاب١ ع٢ً اؿدٚد بتهجٝف ايدٚزٜات ٚاضتدداّ أضسع ٚأسدخ 

 ٚضا٥ٌ االْتكاٍ ٚاالتضاٍ ملٛاد١ٗ تطًٌ األغداظ.

نريو دع٠ٛ اؾٗات املع١ٝٓ يف ايدٍٚ األعغا٤ إىل ايتػدد يف َساقب١ ايػٛاط٧ 

سع١ٝ، ٚنرا دع٠ٛ ايدٍٚ األعغا٤ ٚاؿدٚد مبا ٜهفٌ َهافش١ عًُٝات ايتطًٌ ٚ اهلذس٠ غري ايػ

اتًٞ تتعدد فٝٗا األدٗص٠ ٚاؾٗات املع١ٝٓ بأَٔ املٓافر ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ، ٚنريو 

األدٗص٠ ٚاملؤضطات املد١ْٝ ٚاـد١َٝ إىل إجياد اآليٝات ايهف١ًٝ بإدسا٤ ايتٓطٝل ايالشّ 

 ص أَٔ ٚضال١َ تًو املٓافر.ٚاملطتُس بني ٖرٙ األدٗص٠ ٚاؾٗات ٚاملؤضطات مبا ٜطِٗ يف تعصٜ

 
 اخلامتة:

يف األخري ْكٍٛ أْ٘ َٔ ايسغِ َٔ صعٛب١ ؼدٜد سذِ اهلذس٠ غري املػسٚع١، ْعسا 

يًطبٝع١ غري ايسمس١ٝ هلرٙ ايعاٖس٠ إال أْٓا ساٚيٓا َٔ خالٍ ٖرٙ ايدزاض١ تطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً 

ٔ ايكٍٛ إٔ أضباب اهلذس٠ اهلذس٠ غري ايػسع١ٝ َٔ سٝح خضا٥ضٗا ٚاآلثاز املرتتب١ عًٝٗا، ٚميه

تسدع أضاضا إىل تبأٜ َطتٜٛات ايت١ُٝٓ يف كتًف األقايِٝ داخٌ ايبًد ايٛاسد، َٚٔ بًد 

 آلخس ٖٚٛ َا ٜػسٟ املٗادسٜٔ َٔ بًد أقٌ منٛا إىل اهلذس٠ املػسٚع١ ٚغري املػسٚع١.

ٞ ٖٚٓا البد َٔ تأنٝد سكٝك١ إٔ اهلذس٠ غري ايػسع١ٝ اييت تفاقُت بػهٌ َتصاٜد ٖ

 .(8)َٔ إزٖاصات ايٛاقع االدتُاعٞ ٚاالقتضادٟ يًسأمساي١ٝ ايعامل١ٝ

ٚقد أخرت ظاٖس٠ اهلذس٠ غري ايػسع١ٝ أبعادا خطري٠ بعد ظٗٛز غبهات َٓع١ُ 

، َا ٜتطًب تهجٝف اؾٗٛد بني دٍٚ اإلزضاٍ ٚايعبٛز يًذسمي١ ٚضط املٗادسٜٔ غري ايػسعٝني

طؤٚي١ٝ اؽاذ تدابري َػرتن١ َٔ أدٌ إجياد ٚاالضتكباٍ يًُٗادسٜٔ غري ايػسعٝني يتشٌُ َ

 سًٍٛ هلرٙ املػهالت.

ٖٚهرا فإٕ ايدٍٚ املطتكب١ً يًُٗادسٜٔ عًٝٗا أنجس َٔ أٟ ٚقت َغ٢ دعِ ايبًدإ 

املسض١ً يًُٗادسٜٔ ملٛاد١ٗ َػهالت ايفكس ٚايبطاي١، ٚذيو باؽاذ اإلدسا٤ات املٛد١ٗ مٛ 

ُٝص بهجاف١ ضها١ْٝ عاي١ٝ يًف٦ات املسغش١ َػازٜع ايت١ُٝٓ ع٢ً َطت٣ٛ املٓاطل اييت تت

 يًٗذس٠، ٚايكٝاّ عُالت ٚاضع١ يًتٛع١ٝ بأخطاز اهلذس٠ غري املػسٚع١.

إعاف١ إىل بساَر يتػذٝع اضتجُاز املٗادسٜٔ يف بًداِْٗ األص١ًٝ ٚاقرتاح سضط 

 يتٓعِٝ تدفل اهلذس٠.
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أدٗص٠ األَِ نريو البد َٔ اضتدداّ األطس املتعدد٠ األطساف بسَتٗا مبا فٝٗا 

املتشد٠ ايطٝاض١ٝ ملعاؾ١ األضباب اؾرز١ٜ ؾُٝع أغهاٍ ؼسنات ايطهإ ٚتبعاتٗا، ٚتع٢ٓ 

َٓعُات عدٜد٠ َٔ املٓعُات املػرتن١ بني اؿهَٛات، بٛصفٗا تغطًع بأدٚاز ز٥ٝط١ٝ يف ٖرٙ 

د٠ ايكغ١ٝ مبطأي١ ايًذ٤ٛ ٚاهلذس٠ بػهٌ أٚ بآخس، ٚتغِ ٖرٙ املٓعُات َفٛع١ٝ األَِ املتش

يػؤٕٚ ايالد٦ني، َفٛع١ٝ األَِ املتشد٠ ايطا١َٝ ؿكٛم اإلْطإ، َٚٓع١ُ األَِ املتشد٠ 

، نُا إٔ ٖرٙ املٓعُات تغِ خازز َٓع١ُ األَِ املتشد٠، (9)يًطفٛي١، َٚٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ

 .ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًضًٝب األمحس ٚاملٓع١ُ ايدٚي١ٝ يًٗذس٠

 
 اهلوامش:

، املعتُد َٔ طسف اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ شد٠ ملهافش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓاتفاق١ٝ األَِ املت ا( 4)

، اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ، 0220فٝفسٟ  22، صادقت عًٝٗا اؾصا٥س بتشفغ بتازٜذ 0222ْٛفُرب  42املتشد٠ بتازٜذ 

 .0220فٝفسٟ  42، ايضادز٠ بتازٜذ 26ايعدد 

، اإلضهٓدز١ٜ: 20ط ،املٛعٛع١ٝ ٚاإلدسا١ٝ٥ ٚايتعإٚ ايدٚيٞ اؾسمي١ املٓع١ُ ايكٛاعدٖد٣ ساَد قػكٛش، ( 0)

 .45ظ ،0223 َٓػأ٠ املعازف،

أعاخ سًك١ ع١ًُٝ سٍٛ  ،) تعسٜفٗا، أمناطٗا ٚدٛاْبٗا ايتػسٜع١ٝ( اؾسمي١ املٓع١ُقُد إبساِٖٝ شٜد، ( 3)

 .33ظ ،١ٝ4666، األَٓ يًعًّٛ ايعسب١ٝ : أناد١َٝ ْاٜف ضاؾسمي١ املٓع١ُ ٚأضايٝب َهافشت٘، ايسٜا

، األَِ قإْٛ منٛذدٞ ملهافش١ تٗسٜب املٗادسٜٔ( َهتب األَِ املتشد٠ بفٝٝٓا املعين باملددزات ٚاؾسمي١، 1)

 .25، 24، ظ ظ: 0242املتشد٠: ْٜٝٛٛزى 

دفاتس ف١ً ، اهلذس٠ غري ايكا١ْْٛ َٔ خالٍ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝقُد زعا ايتُُٝٞ، ( 2)

 .0244، 21 ايعددداَع١ قاصدٟ َسباح ٚزق١ً، ١ ٚايكإْٛ، ايطٝاض

 .66( َهتب األَِ املتشد٠ بفٝٝٓا املعين باملددزات ٚاؾسمي١، َسدع ضابل، ظ 3)

ديٌٝ ايتدزٜب األضاضٞ ع٢ً ايتشكٝل يف تٗسٜب ( َهتب األَِ املتشد٠ بفٝٝٓا املعين باملددزات ٚاؾسمي١، 4)

َٚا  20، ظ 0242، األَِ املتشد٠: ْٜٝٛٛزى ايتعإٚ ايدٚيٞ: 8ستهبٝ٘، ايُٓط١ٝ املٗادسٜٔ ٚاملالسك١ ايكغا١ٝ٥ مل

 بعدٖا.

 .0242،  ايعسب األضبٛعٞ، أش١َ إْطإ أّ أش١َ أ١َ" ٖذس٠ ايعسب مٛ ايػسب"َفٝد ايصٜدٟ، ( 5)

، ايدٚز٠ هلذس٠إعالٕ الٖاٟ بػإ َطتكبٌ ايطٝاضات املتعًك١ بايالد٦ني ٚااؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشد٠، ( 6)

24 ، 0220. 


